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شرح منظومة الزمزمي 

 في علوم القرآن
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 هللا الرحمن الرحيمبسم 
 (01شرح: منظومة الزمزمي في علوم القرآن )

 معالي الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

  .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
يانا ،وانفعه بكل حرف علمه ،اللهم اغفر لشيخنا حم يا أر  ،والسامعين ،والحاضرين ،وأحسن خاتمته وا 

 الراحمين.
 :-رحمه هللا-قال الناظم 

 العقد السادس: ما يرجع إلى المعاني المتعلقة باأللفاظ وهي ستة:
 األول والثاني: الفصل والوصل:

 الفصل والوصل وفي المعاني
 مثال أول إذا خلوا إلى
 ما بعدها عن هو تلك هللاه 
ن األبرار لفي نعيم                                      ج                         وا 

 بحثهما ومنه يطلبان   
 آخرها وذاك حيث فصال
 إذ فصلت عنها كما تراه
 في الوصل والفجار في جحيم  

 

أما  ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد: 

والذي قبله  ،المتعلقة باأللفاظالمعاني لعقد السادس: وهو ما يرجع إلى في ا -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 
 يقول:  ،وهذا متعلق باأللفاظ ،متعلقة باألحكام

 وهو ستة: األول والثاني: الفصل والوصل.
ومن علم البالغة بأقسامه  ،ومن الثالثة يتألف علم البالغة ،قسيم البيان والبديع ،المعاني وهما من مباحث علم

وكل علوم اللغة  ،الثة إضافة إلى النحو والصرف واالشتقاق والوضع وفقه اللغة ومتن اللغة تتكون علوم اللغةالث
 فليهتم بهذا. ،العشرة طالب العلم بأمس الحاجة إليها

وأما  ،ووصل إحداهما باألخرى بحرف العطف ،للربط بينهما الوصل: عطف جملة على أخرى  ،فالفصل والوصل
وأما الفصل فهو ترك هذا  ،الوصل: الربط بين الجملتين بالعاطف ،فهو ترك ما ذكر من العطفبالنسبة للفصل 

 الوصل.
 ...................................                                    ج                         الفصل والوصل وفي المعاني

 

بحثهما يعني يوجد  ،وفي المعاني خبر مقدم ،مبتدأ مؤخر ،حثهماب ،وفي يعني فن المعاني من فنون علم البالغة
إذ  "يطلبان"أي فن المعاني  "ومنه"من أراد استيفاء هذا الموضوع فليرجع إلى علم المعاني  ،في علم المعاني

 أما هنا مجرد مثال يذكر للفصل والوصل. ،واستيفاء ما يتعلق بهما هناك ،محل بحثهما هناك
ْم{: -جل وعال-مثاله في قول هللا  ،األول الفصل ،هو الفصل الذي "مثل أول  " ين ه  ( 41)] }َوا  َذا َخَلْوْا إ َلى َشَياط 

  .[سورة البقرة
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 آخرها ............................                                    ج                         مثال أول إذا خلوا إلى
 

ْم : -جل وعال-في قول هللا  ،األلف هذه لإلطالق "حيث فصال وذاك"أي إلى آخر اآلية  ين ه  }َوا  َذا َخَلْوْا إ َلى َشَياط 
ونَ  ؤه ْم{*  َقالهوْا إ نَّا َمَعْكْم إ نََّما َنْحنه مهْسَتْهز  ْم{ [( سورة البقرة41-41)] ّللاهه َيْسَتْهز ئه ب ه  ( سورة 41)] }ّللاهه َيْسَتْهز ئه ب ه 

لماذا فصلت هذه الجملة عن التي قبلها؟ لئال يظن أنها من  ؛ملة مفصولة؛ ألنها لم تعطف بالواوهذه الج [البقرة
ونَ  :قول المنافقين؛ ألنهم قالوا ؤه ْم َقالهوْا إ نَّا َمَعْكْم إ نََّما َنْحنه مهْسَتْهز  ين ه   ّللاهه َيْسَتْهز ئه ب ه ْم{*  }َوا  َذا َخَلْوْا إ َلى َشَياط 

قد  ،عليهم ارد   -جل وعال-ولكنها من مقول هللا  ،فلو عطفت لقيل: إنها من مقول المنافقين [البقرة( سورة 41-41)]
وَن{هم قالوا:  ،وفصلت الثانية عن األولى ،ن المنافقين ذكروا جملتينيقول قائل: إ ؤه  }إ نَّا َمَعْكْم إ نََّما َنْحنه مهْسَتْهز 

ْم َقالهوْا إ نَّا َمَعْكْم{َوا  َذا }ن مقولهم ا موكالهم ،ما وصلت بها [( سورة البقرة41)] ين ه   [( سورة البقرة41)] َخَلْوْا إ َلى َشَياط 
وَن{هذه جملة  ؤه هذه مفصولة وال موصولة الجملة الثانية عن  ،جملة أخرى   [( سورة البقرة41)] }إ نََّما َنْحنه مهْسَتْهز 

 األولى؟ نعم؟
 طالب:.....

ن هل هذا ممكن أن يقال: إ ،ففصلها متجه ،ار أن الجملة ال ارتباط للثانية باألولىموصولة بالواو؟ يعني باعتب
ْم َقالهوْا إ نَّا َمَعْكْم إ نََّما َنْحنه يتجه هذا مثلما قال الشيخ؟  ،للمؤمنينالجملة األولى إنما تقال  ين ه  }َوا  َذا َخَلْوْا إ َلى َشَياط 

وَن{ ؤه فهاتان الجملتان مفصولتان أو  ،الجملتينفي هم يقولون لشياطينهم  ،حال واحدةفال [( سورة البقرة41)] مهْسَتْهز 
ال فالقرآن ما في أحد بيستدرك عليه أو يقول: هذا أفصح وهذا يعني على حد ما ذكرواموصولتان؟   ،اال أبد   ،وا 

ويتكلف  ،ن أجل القواعدما يتأول القرآن م ،والقواعد مثلما ذكرنا ينبغي أن تخضع للقرآن ،كالم هللا أفصح الكالم
 بل القواعد المرتبطة بعلوم الدين كلها تخضع ،ال قواعد العربية وال غير العربية ،في تأويله من أجل القواعد

  .للقرآن؛ ألنه أساس العلوم كلها
 ،الوصل وترك العطف يدل على ،يقولون: إن العطف يدل على الوصل ،هذا عندهم يذكرونه الفصل والوصل

 ،عطفالهو الفصل ترك  ؟والفصل ترك أو الوصل ،بأي حرف من حروف العطف ،الجملةالوصل عطف 
: ما يذكره العلماء المتخصصون بالقرآن من يعني ،والفصل ترك هذا العطف ،جملة على أخرى  الوصل عطف

ال ما يغني؟ ْم{لحين عندك: ا الوقف الالزم يغني عن الوصل وا   إ نَّ اْلع زََّة{}عدها: ب [67:يــس] }َفاَل َيْحزهنَك َقْولههه
من قولهم، فالوقف الالزم  ...لئال يظن أن العزة ؛يش؟ الزم، هنا يجب وقف الزم يلزم الوقوف هناإقولهم وقف 

 يحل اإلشكال الوارد في مثل هذا.
ذ لو أهل البالغة يقولون: إن الواو يلزم ذكرها إذا أوقع الكالم في لبس، إذا أوقع الكالم بدونها في لبس، كما إ

، تقول: ال ويرحمك هللا، عندهم هذه الواو الزمة؛ ألنك لو قلت: ال يرحمك هللا، لكانت هذه اقيل لك: تزورنا غد  
، لو اا قيمتها عندهم في علوم البالغة، لكن الوقف الالزم يكفي عنههنافية للرحمة، وهذا الكالم ملبس، وهذه ل

-دنى إشكال، وفي حديث بيع الشحم في الصحيح: النبي وقف على ال ثم استأنف قال: يرحمك هللا، ما في أ
نهى عن بيع الخمر والميتة واألصنام، فقيل له: أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها  -عليه الصالة والسالم

، مع أن الكالم قد يوقع واوالما جاء ب ))ال هو حرام((ويستصبح بها الناس؟ فقال:  ،وتطلى بها السفن ،الجلود
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-جل وعال-كما وقفت في قول هللا  االزم   ايعني: ليس هو حرام، مع أنك إذا وقفت وقف   )ال هو حرام(()فيه لبس 
ْم{:  انتهى اإلشكال، والنصوص ما فيها هذه الواو التي يشيرون إليها، وأنه ال  [( سورة يــس67)] }َفاَل َيْحزهنَك َقْولههه

  .الزملئال يقع الكالم فيه لبس، يحلها الوقف ال ؛بد منها
 .......طالب:

يلزم الوقف في مثل هذا، كل كالم يوهم ويوقع في خالف المراد يوقف عليه وال يوصل،  ملئال يظن أنه وصف له
 نعم.

 .......طالب:
ْم{ :اهذا يدرك بالسياق، وأيض   ، فلماذا ينص على مثل هذا وكالهما يدرك بالسياق [41:البقرة] }ّللاهه َيْسَتْهز ئه ب ه 

 سياق؟يدرك بال
وتعليلها بما  ،يعني وجود الواو في بعض النصوص ،على كل حال هم يذكرون مثل هذا، واألمور االستنباطية

ن كانت قواعد عندهم إال أنها قواعد  ،ذكر وحذفه وتعليله بما ذكر، هذا ال شك أن مرده إلى االستنباط، وهذه وا 
 وليست كلية. ،أغلبية

 وذاك حيث فصال ما بعدها  ج  ...................................
 ج

 
 .[41:البقرة]}ّللاهه َيْسَتْهز ئه ب ه ْم{: -جل وعال-من قوله  [( سورة البقرة41)] }َوا  َذا َخَلْوْا{أي: بعد آية: 

 ما بعدها عنها وتلك هللاه 
 

 ................................... 
 ج

ْم{}التي بعدها:  ،أي ما بعدها تلك ،أي: وما بعدها  .[41:البقرة]ّللاهه َيْسَتْهز ئه ب ه 
ْم{فصلت اآلية الثانية:  "إذ فصلت عنها" ( سورة 41)] }َوا  َذا َخَلْوْا{أي: عن  ،عنها [41:البقرة] }ّللاهه َيْسَتْهز ئه ب ه 

اأْلَْبَراَر َلف ي  }إ نَّ : -جل وعال-إلى آخرها، كما تراه في القرآن الكريم، مثال النوع الثاني الوصل في قول هللا  [البقرة
يم { يم {مع اآلية التي بعدها:  [نفطار( سورة اال41)] َنع  اَر َلف ي َجح  }إ نَّ اأْلَْبَراَر َلف ي  [نفطار( سورة اال41)] }َوا  نَّ اْلفهجَّ
يم { يم {مع ما بعدها:  [نفطار( سورة اال41)] َنع  اَر َلف ي َجح  هذا مثال  ،هذا وصل [نفطار( سورة اال41)] }َوا  نَّ اْلفهجَّ

 الوصل.
 قال:

ن األبرار لفي نعيم    وا 
 ج

 في الوصل والفجار في جحيم   
 جج

إذ وصلت الثانية باألولى بالواو لما بينهما من الشبه بالتضاد اللفظي، الشبه بالتضاد اللفظي المقتضي للوصل؛ 
ر الشيء ويذكر ضده، فيذكر حال ألن األشياء بضدها تتبين وتتميز، ومن أسباب تسمية القرآن مثاني أنه يذك

ويعطف عليها حال األشقياء أو العكس، المقصود أن مثل هذا  ،ويذكر حال الفجار، يذكر حال السعداء ،األبرار
  .وهو موصول ،موجود في القرآن كثير

 نعم.
 القارئ: أحسن هللا إليك.
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 النوع الثالث والرابع والخامس: اإليجاز واإلطناب والمساواة.
 حياة في القصاص قلولكم ال

 

 مثال اإليجاز وال تخفى المثل 

 

)  لما بقي كـ)ال يحيق المكره
 

 ولك في إكمال هذي أجره  

 

 نحو: )ألم أقل لك( اإلطنابه 
 

 وهي لها لدى المعاني بابه  

 

 
، تتنوع وهي اإليجاز واإلطناب والمساواة ،ثالثة أنواع متعلقة باأللفاظ -رحمه هللا تعالى-بعد هذا ذكر المؤلف 

مثل هذا يناسبه اإليجاز، ومنهم ، فاألساليب بالنسبة للمتكلم حسب نوعية السامع، فمن السامعين من يفهم بسرعة
 ،الكالم وانصرف عنه، وضده الذي ال يفهم مثل هذا يطنب له ل  م  له من هو متوسط الذي يفهم بسرعة لو أطنب 

رار كثير حتى يفهم، وبينهما المتوسط الذي يحتاج إلى ويبسط الكالم، إذ لو أوجز له الحتاج إلى إعادة وتك
المساواة، فاإليجاز في قلة األلفاظ مع كثرة المعاني، يقابله اإلطناب العكس كثرة األلفاظ مع قلة المعاني، 

 بمعنى: أنها تكون األلفاظ بقدر المعاني، ثم ذكر على األنواع الثالثة أمثلة: ،ويتوسطهما المساواة
 فـــي القصـــاص قــــلولكـــم الحيـــاة 

 

 ................................... 

 

 
{ اآلية: ولفظها  ،قل هي مثال اإليجاز؛ ألن معناها كثير [461 :البقرة] }َوَلكهْم ف ي اْلق َصاص  َحَياٌة َيْا أهول ْي اأَلْلَباب 
}َوَلكهْم ف ي ، اعظيم   تضمن معنى  لكن ت ،كم كلمة؟ أربع كلمات {اةٌ }َوَلكهْم ف ي اْلق َصاص  َحيَ لفظها يسير:  ،قليل

حياة؟ ، فكيف يكون لنا قد يقول قائل: القصاص موت، القصاص الذي هو قتل الجاني موت {َياةٌ اْلق َصاص  حَ 
واعتبار لغيره به أدرك مثل هذا، فإذا قتل  ،يتصور اإلنسان الحكم المترتبة على إقامة الحدود من ردع للجاني

مرة ثانية وثالثة  قتلما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أنه قد ي ،رك ما قتلوت   ،الجاني قتل غيره ،القاتل
وقد يستنجد بقومه فيقتل  ،إذا لم يجد من يردعه، وقد يترتب عليه أن أهل المجني عليه يأتون ليقتلوه ،ورابعة
فإذا قتل الجاني وحده  ثم تقوم الحروب التي هي ضد الحياة، ،ثم يؤخذ بالثأر ،ويقتل من الطرف الثاني ،منهم

النتصار أن الثأر ا ،بينما لو ترك بدون قصاص وبدون قتل لترتب عليه ما سمعنا ،واحد فقط انتهى اإلشكال
ال بد أن تتسبب في  ،هذا لن يترك ،قاتل أبيك ،قاتل أخيك ،لن يترك، قاتل ولدكللنفس وللقريب هذا غريزي، 
أولياء المجني عليه يأخذون بثأره،  ،ي أمره ال شك أن المجني عليهمرك وتهاونوا فقتله، وهذا جرى ويجري إذا ت  

ويحصل القتل الذريع  ،فتقوم الحروب ،ينتصرون بقومهم اوهؤالء أيض   ،ثم بدوره ينتصر لقومه ،فيجهدون في قتله
ال بدال   بلغ منها من للقتل، واآلية أ ىالعرب يقولون: القتل أنفالقصاص قتل، موت للجاني،  من أن يقتل واحد، وا 

 وجوه متعددة. ،ذكرها أهل العلم في كتب البالغة ،وجوه متعددة
 
جمع مثال، األمثلة  "مثال اإليجاز وال تخفى المثل"هي  "قل" يعني: في آية القصاص ولكم الحياة في القصاص""

أوتي جوامع ، ا، واختصر له الكالم اختصار  أوتي جوامع الكلم -عليه الصالة والسالم-على هذا كثيرة، والنبي 
ومنهم  ،وعلمها كثير ومبارك ،االكلم، ويالحظ على كثير من الناس سواء كانوا من المؤلفين كتبهم مختصرة جد  
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في بحث مسألة يمكن اختصارها في صفحة، هذا إطناب، في الغالب كالم مكرر ال  امن يأتي بالكالم الكثير جد  
 لو اختصره في خمس دقائق ألمكن. ،م يردده على مدى ساعةيأتي الخطيب بكال اداعي له، الخطباء أحيان  

أو  ،لكن إذا كان مثار للماللة والسآمة من السامع ،واإلطناب قد يمدح إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه قد يمدح
 فاإليجاز هو المحمود، والمساواة بينهما. ،مثل هذا مذموم ،ابعضه ينسخ بعض   ،لنسيان بعضه بسبب طوله

يه ئه إ الَّ ب َأْهل ه  } من النوعين اآلخرين مثال: كـ قي"لما ب" يقه اْلَمْكره السَّ هذه معناها مطابق  [11:فاطر] {اَل َيح 
 وكثرة المعاني وقلتها متساوية. ،من حيث طول الكالم وقصره ،للفظها

يه ئه إ الَّ ب َأْهل ه { يعني: (""كـ)ال يحيق المكره  ية لكن من يحدد أن هذه اآل "بقدر المعنى" [طر( سورة فا11)] }اْلَمْكره السَّ
يه ئه إ الَّ ب َأْهل ه {ن داللة: بحروفها المعدودة بقدر المعنى؛ لماذا ال يقول قائل: إ يقه اْلَمْكره السَّ ( سورة 11)] }َواَل َيح 

تحتاج استقراء، ؟ هو تحتاج [( سورة البقرة461)] }َوَلكهْم ف ي اْلق َصاص  َحَياٌة{على ما تحتمله من معاني مثل:  [فاطر
وتحتاج إلى قراءة ما قاله أهل العلم في معانيها وما تحتمله، لننظر ما تحتها  ،إلى فهم لمعناها من جميع الوجه

 من علوم وفوائد أمور يعني قد ال يتم حصرها بسهولة.
 ،در ما قرأت من حروفيعني في نظمه تؤجر بق ،كـ)ال يحيق المكر( إن وقفت عليها ""ولك في إكمال هذي أجره 

ال فهو من المعلوم.إن لكن   أكملت اآلية لك األجر في كل حرف عشر حسنات، وهذا تكملة للبيت، وا 
يَع َمع ي َصْبًرا{ "نحو )ألم أقل لك( اإلطناب" يعني في الكهف،  [( سورة الكهف61)] }َقاَل َأَلْم َأقهل لََّك إ نََّك َلن َتْسَتط 
 ،واستقام بدون الجار والمجرور ،وما دام جاءت بدون هذا الحرف (لكـ)ن لك وأخرى بوهذه اآلية جاءت مرة بدو 

 ،فوجود الجار والمجرور زائد، ما دام المعنى يستقيم بدون الحرف أو الحرفين المذكورين فهو زائد ،استقام معناها
فليس بزائد؛ ألنهم ينظرون يش معنى زائد، يعني: خال من الفائدة؟ إذا لم يخل من فائدة إفوجوده إطناب، لكن 

ن  ،إلى هذه الفائدة أنها من المعاني التي تحتملها الكلمة، فإذا كان لها معنى في موضعها وأنها لو حذفت وا 
 ى المعنى المطلوب في المعنى الالحق الذي ذكرت فيه.فإنه لن يتأد ،تأدى المعنى في الموضع السابق

 ،ووجدت بها، واستقام الكالم بدونها باآلية األولى ،جدت اآلية بدونهاعلى كل حال هم نظروا إليها باعتبار أنها و 
ويكون هذا من باب القدر الزائد في الكالم على المعنى الذي يحتمله هذا  ،فليستقم الكالم بدونها في اآلية الثانية

 .افيسمونه إطناب   ،الكالم
في األمر األول قد ال  الصادر بين الطرفين، يعني القول وال شك أن الزيادة الجار والمجرور لتأكيد الكالم لتكرر

ألن الكالم لم يتكرر، فإذا احتيج إلى التأكيد لتكرر الكالم، يعني: إذا وقع من ابنك مخالفة فتبين له  ؛يحتاج إليها
يش؟ أن من أجل إبأسلوب مناسب وكالم مختصر، لكن إذا وقعت منه مخالفة ثانية تحتاج أن تزيد في الكالم 

، وقل مثل هذا في مخاطبة خالي الذهن، خالي الذهن يلقى إليه الكالم من دون تأكيد، ثم إن تردد بعد ذلك يرتدع
 يؤكد له الكالم، ثم إن تردد بعد ذلك يزاد في التأكيدات.

يعني: لدى فن المعاني باب  "لدى المعاني باب" الثالثةأي: هذه  "نحو: )ألم أقل لك( اإلطنابه * وهي لها"
في مناسبته أبلغ من غيره، فقد يكون اإليجاز  هو باب ما ذكر من اإليجاز واإلطناب والمساواة، وكل   ،مستقل

أبلغ من اإلطناب، وقد يكون اإلطناب في بعض المناسبات وبعض الظروف أبلغ من اإليجاز، والمساواة هي 
  .األصل ال يزاد في الكالم وال ينقص منه
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 نعم.
 أثابكم هللا.

 القصر.النوع السادس: 
األلفاظ تكون بقدر المعاني، فإن احتيج  ،المساواة هي األصل، األصل أن الكالم يكون بقدر معانيه، أن الكالم

ن احتيج إلى اإليجاز نقص. ،إلى اإلطناب زاد  وا 
حصر متقاربان هو تخصيص أمر بآخر بطريق النوع السادس من أنواع العقد السادس القصر، والقصر وال

وغير ذلك من  ،والوصف المخرج وتعريف الجزئين (إال)و (ما)و (إنماـ)والحصر ب ،مخصوص كاالستثناء مثال  
 األساليب التي تدل على قصر الحكم على بعض ما يتناوله اللفظ.

بمعنى: أنه ال معبود بحق  ،حقيقي وهو قسمان: قصر حقيقي وقصر إضافي، إذا قلت: ال إله إال هللا، هذا قصر
ن عبد من دون هللا لكنه ال يستحق اإللوهيةا، وهو الذي يستحق أن يكون إله  -جل وعال-إال هللا  ، ، ومن عداه وا 

وٌل{ فالقصر حقيقي يعني: فقط ما له أوصاف غير الرسالة، وما  [( سورة آل عمران411)] }َوَما مهَحمٌَّد إ الَّ َرسه
ال إضافي؟ إضافي؛ ألن هناك شعراء غيره، لكن القصر قصر الشعر عليه ، قصر حقيقي وا  نالشاعر إال حسا

 يدل على تميزه في هذا الباب.
وٌل{وذلك كقوله تعالى:  "في فن المعان بحثه" أي: القصر "وذاك"  [( سورة آل عمران411)] }َوَما مهَحمٌَّد إ الَّ َرسه

على الرسالة، فال يتعدى الرسالة التي من  -صلى هللا عليه وسلم- اعلما تكملة هذه، فإنه قصر محمد   علما""
فال يتعدى الرسالة إلى  ،أنه يموت كغيره -عليه الصالة والسالم-ومن مقتضى بشريته  ،مقتضاها أنه بشر

وٌل َقْد َخَلْت ولذا في تكملة اآلية:  ؛-جل وعال-الخلود التي هي من خصائص الرب  م ن َقْبل ه   }َوَما مهَحمٌَّد إ الَّ َرسه
له َأَفإ ن مَّاَت َأْو قهت َل انَقَلْبتهْم{ سه   .يعني: كونه رسول يقتضي أنه ال يخلد [( سورة آل عمران411)] الرُّ

 نعم الخاتمة نسأل هللا حسنها.
 أثابكم هللا.
 نسأل هللا حسنها. الخاتمة،

 اشتملت على أربعة أنواع: األسماء والكنى واأللقاب والمبهمات.

 وذاك في المعان بحثه كـ)ما
 ج

 محمد إال رسول( علما 
 ج
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العقود التي هي من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم مما يتعلق  -رحمه هللا تعالى-لما أنهى الناظم 
ف عليها ملح العلم وليست من متينه، إذ معرفتها ال يتوق ،ختم منظومته بأشياء أقرب ما تكون إلى الملح ،بالقرآن

أو نسبة المهمل تمييزه من غيره وتعيينه، هذه ال يترتب عليها وال يتوقف عليها  ،فهم القرآن، تسميه المبهم مثال  
 أو الفائدة منه من اآلية. ،أو العبرة ،وال معرفة الحكم المستنبط ،فهم المعنى من جهة

األلقاب والمبهمات، واألسماء األعالم التي فذكر في الخاتمة أنها اشتملت على أربعة أنواع: األسماء والكنى و 
در بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والمبهم الذي لم يعين اسمه في يسمى بها المولود، والكنى ما ص  

 الكالم.

 يوسف ولوٌط عيسى إسحاق
 هارون داود ابنه أيوب
 آدم إدريس ونوح يحيى

 إسماعيل اوزكريا أيًض 
 هاروت ماروت وجبرائيل
 لقمان تبع كذا طالوت
 ومريم عمران أي أبوها
 من غير زيد من صحاب عزا
 كنى أبا لهب األلقاب
 واسمه اسكندر المسيح
 فرعون ذا الوليد ثم المبهم
 إيمانه واسمه حزقيل

 ذي يسعى اسمه حبيبأعني ال
 وهو فتى موسى لدى السفينة
 كالب مع يوشع أم موسى
 ومن هو العبد لدى الكهف الخضر
 أعني الغالم وهو حيسور الملك
 هدد والصاحب للرسول في
 إطفير العزيز أو قطفير
 وكاد أن يستوعب التحبير
 فهاكها مني لدى قصوري 
 إال إذا بخلل ظفرت
 ووجبت من بعد ذا صالتي

 ج  أتباعه اعممً وصحبه م

 هود وصالح شعيب موسى 
 ذو الكفل يونس كذا يعقوب

 إليا اواليسع إبراهيم أيًض 
 وجاء في محمد تكميل
 قعيد السجل ميكائيل
 إبليس قارون كذا جالوت

 كذا هارون أي أخوها اأيًض 
 ثم الكنى فيه كعبد العزى 
 قد جاء ذو القرنين يا أواب
 عيسى وذا من أجل ما يسيح

 ن الذي قد يكتممن آل فرعو
 ومن على ياسين قد يحيل
 ويوشع بن نون يا لبيب
 ومن هما في سورة المائدة
 يوحانذ اسمها كفيت البوسا
 ومن له الدم لديها قد هدر
 في قوله: )كان وراءهم ملك(
 غار هو الصديق أعني المقتفي
 ومبهم وروده كثير
 جميعها فاقصده يا نحرير
 وال تكن بحاسد مغرور

 د إن قدرتافأصلح الفاس
 على النبي وآله الهداة
 على الهدى إلى قيام الساعة

 ج
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ال فاألنبياء جمع  ،وعدتهم خمسة وعشرون  ،وذكر منهم أسماء األنبياء المذكورين في القرآن ،فبدأ باألسماء وا 
، وأما من ونؤمن بما عداهم على سبيل اإلجمال، هؤالء نؤمن بهم بأسمائهم ،نؤمن بهؤالء على التفصيلغفير، ف

ن كان في حديث أبي ذر  عداهم ممن دل عليه األحاديث األخرى الذي دلت على أن األنبياء عددهم كثير، وا 
  .ألنبياءلكن غيره يدل على أن هناك أنبياء غير هؤالء، وهناك رسل وهم أقل من ا ،ضعف

ال، إسحاق يوسف، أول  ؟مبني على حروف ؟يش؟ على الحروفلهؤالء مبنية على إفذكر منهم إسحاق، وترتيبه 
نعم، فليس له ملحظ في  ،آدم رقم ستة عشر ،ال ؟على ترتيبهم في الوجود األول فاألول ؟حرف وآخر حرف، نعم

 الترتيب إال أن النظم تأتى له على هذه الكيفية.
ويوسف بن يعقوب، ولوط بن هاران، مع أن التسميات الموجودة في كتب  ،إسحاق بن إبراهيم سف"إسحاق يو "

نما  ،التواريخ آلبائهم فيه اختالف كبير، ويقع فيها تصحيف كثير؛ ألنها لم ترد بها سنة صحيحة وملزمة هي وا 
لكن  ،هذا منصوص عليه في القرآن ،اسمه آزر -عليه السالم-ولذا في تسمية والد إبراهيم  متلقاة عن المؤرخين؛

 ، يعني: هل مثل هذا ينبغي أن يختلف فيه؟اكبير   اومع ذلك يختلف المؤرخون في اسم أبيه اختالف  
 .......طالب:

 ؟، هاه..، مع أنهاكبير   اقالوا هذا، اختلفوا في اسمه اختالف  
 .......طالب:

وهو  ،ي القرآن، مع أن األصل أن القرآن هو المرجعووجهوا ما جاء ف ،نعم هم اعتمدوا على ما عند المؤرخين
 أما كتب التاريخ يعتريها ما يعتريها. ..،المحفوظ الذي

هكذا في  ،إسحاق بن إبراهيم، ويوسف بن يعقوب، ولوط بن هاران كما قالوا، وعيسى بن مريم، وهود بن عبد هللا
، ءإيشامران، وهارون بن عمران، وداود بن كتب التواريخ، وصالح بن عبيد، وشعيب بن ميكائيل، وموسى بن ع

يمكن توجد في بعض كتب التواريخ على غير هذه  ،وابنه سليمان بن داود، وأيوب بن أبيض، هذه أسماء
  .لكنها موجودة على هذا اللفظ عند مؤرخين آخرين ،الصيغة
 .......طالب:

 :-رحمه هللا تعالى-بعد هذا في البيت الثاني ذكر الناظم 
براهيم  ،ءإيشاقالوا: ابن  ،بن عمران، وداودهارون  وابنه سليمان بن داود، ويحيى بن زكريا، واليسع بن جبير، وا 

 ..إليا ابن آزر، أيض  
 .......طالب:

 ؟هاه
 .......طالب:

 نعم هللا المستعان، النظر نزل، نعم. ،إيه
ذو الكفل إذا قالوا: إن اسمه أيوب بشر بن أيوب، يونس بن متى،  :ذو الكفل قالوا في اسمه "أيوب ذو الكفل"

 لماذا ذكره الناظم مع األسماء ما ذكره مع األلقاب؟ ألن عندك أسماء وكنى وألقاب ومبهمات.
 .......طالب:



 

11 

 

  .ومنهم من لقب ،لكن من األنبياء من سمي ،إيه
 .......طالب:

  .اسمه بشر ،وليس باسم لكن الخاتمة فصلت إلى أسماء وكنى وألقاب، وذو الكفل لقب ،ذكر في القرآن
 .......طالب:

  ؟نعم
 .......طالب:

ال في األسماء ثم الكنى بعدها  ،يمكن أن يذكر في األلقاب :لكن أنا أقول ،لكن يذكره في األلقاب، ما ورد ،إيه
في  سماه يعني ذكره ،سكندرواسمه اال ،نعم ،ذا القرنين ثم بعد ذلك ذكر األلقاب ثم المبهم، وذكر في األلقاب:

ما هي بمسألة كونه  في القرآن: )اسمه المسيح( مع أنه جاء أن هذا اسمه ،كر المسيح في األلقابذاأللقاب، و 
ال لقب؟ مقتضى جعله مع  ،انبي   المسألة في التقسيم إلى أربعة أقسام: أسماء وكنى وألقاب، فهل ذو الكفل اسم وا 

 ؟األسماء أن هذا اسمه، نعم
 .......طالب:

  .واسمه عيسى ،لقبه المسيح ،ال ذكرنا هذا لقب: صفته، وا  ما نقول ،مهال اسمه اس
 .......طالب:

 ؟نعم
 .......طالب:

ما يختلف  افترض أنه حقق في المسألة وال ثبت عنده التسمية التي يذكرها المؤرخون، وكثير  او ما صح عنده، أ
إن يضيع اسمه، حتى يقول بعض أهل العلم: في اسم من عرف بكنيته أو لقبه، يعني: من اشتهر بكنيته أو لقبه 

 .اسمه كنيته
 ))ال تفضلوني على يونس بن متى((ية والده في األحاديث الصحيحة: جاءت تسم ،يونس بن متى ذو الكفل""

 يش؟ابن إكذا يعقوب بن إسحاق، آدم أبو البشر، إدريس 
تجد ما في من أهل العلم من يهتم  ،ا فائدةن ما فيه: إهذه األمور لعدم أو لقلة فائدتها ال نقولشوف اآلن مثل 

لماذا؟ ألن ثبوت  ، ال بد أن نوقف عليه؛بتحقيقها وتحريرها، لكن لو ترتب عليها فائدة، جاء مبهم في سند حديث
نتتبع كتب أن الحديث متوقف على معرفته، لكن هذه األسماء التي جاءت في القرآن يكفي أن نعرف االسم، أما 

فيعني حفظها والعناية بها من االهتمام بالقرآن، لكن  ،ورد فيها نصوص صحيحة صريحةالتاريخ، نعم لو 
فال تجد العناية من أهل العلم، لو  ،والمؤرخون يختلفون  ،باعتبار أنه لم يرد فيها شيء إال عن طريق المؤرخين

 أو مثال   ،إدريس سم والد مثال  يش اوتقول له: إ ،وأكثرهم اهتمام بالقرآن ،تسأل أعلم الناس بالنسبة للعلم الشرعي
 اسم أبيه.إيش اسم أبيه؟ اسمه ما هو معروف.....  ،ذو الكفل

وما عدا ذلك إن وجد شيء يثبت بطريق صحيح  ،المقصود: أن مثل هذه األمور يعتنى به بألفاظها في القرآن
  .أو في السنة مثل هؤالء يعتنى بهم ،مثل من ذكرت أسماء آبائهم في القرآن

 .......طالب:
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ومثلما يذكره ابن كثير  ،مثل التواريخ، مثلما يذكره ابن جرير ،من ضمن ما يذكر ؟شجرتهم آلبائهم وأنسابهم لكن
ا يعرفون كونهم م ،هذا ما يالحظ ،وغيره من المؤرخين، لكن اللي يالحظ على بعض طالب العلم ما هو بهذا

 ،هذا اإلشكال ،لة، لكن ما يعرف من قصة نوح شيءما هو بمشك ؟يش اسمه، أو أبو نوح إيش اسم أبو إدريسإ
، أو كون فالن قبل فالن، يعني غفلة تامة عن قصص أو قصة واحد من األنبياء المذكورة في القرآن تفصيال  

ه ْم االعتبار:  ،ال ؟وهي موجودة في القرآن، وقصصهم الفائدة فيها مجرد التسلية ،األنبياء }َلَقْد َكاَن ف ي َقَصص 
ْبرَ  ذا كانوا بما قص هللا عنهم  [( سورة يوسف444)] ٌة{ع  إذا  ،وما آلت إليه حال أممهم ،من أخبار -جل وعال-وا 

واستجمام  ،وفيها اطالع ،فهذه مشكلة، نعم فيها متعة ريخ مثلما نقرأ في تواريخ البشركنا نقرؤها على أنها تا
مضى القوم ولم يرد ": -رضي هللا عنه-لخطاب لكن فيها العبرة، كي نعتبر ونتعظ، كما قال عمر بن ا ،للذهن
مجرد سواليف وقصص هو ما  " يعنيويحل علينا ما حل بهم ،فنقع فيما وقعوا فيه ،لئال نرتكب ما ارتكبوا ؛سوانا

ْبَرٌة{تملى بها المجالس، وقصص القرآن من أهم ما يعنى به طالب العلم:  ْم ع  ه  ( سورة 444)] }َلَقْد َكاَن ف ي َقَصص 
ورجع إلى بعض التواريخ الموثوقة مثل  ،نسان اعتنى بما ذكره المفسرون األثبات المحققون اإلولو أن  [فيوس

أو تاريخ الطبري الستفاد فائدة كبيرة، وبمعرفة هذه القصص يتجلى له كثير من معاني القرآن؛  ،البداية والنهاية
من القرآن، وبعض القصص كرر  اكبير   از  وما حل بهم تشغل حي ،ألن القصص هذه قصص األنبياء مع أقوامهم

 وكل مرة يذكر فيها فوائد وأشياء ال توجد في المرة التي قبلها، فعلى طالب العلم أن يعنى بها. ،امرار  
براهيم بن آزر، أيض   ،بن لمك ""ونوح إليا، من هو إليا هذا؟ إلياس نعم،  اويحيى بن زكريا، واليسع بن جبير، وا 

  :ترخيم أن يحذف آخر المنادىوال، في حال النداءأن الترخيم إنما يكون  واألصل ،إلياس ترخيم
فالشعر له ضروراته، قالوا: إلياس بن إلياسين، لكن  ،لكن الحاجة حاجة الشعر قد تقتضيه ،هنا بدون نداء

هو ما ذكر هنا، فهل هو إلياس أو آل ياسين؟ نعم، فهذه القراءة تفسرها  ؟إلياسينإلياسين ما جاء في القرآن 
 القراءة األخرى.
عليه الصالة -هو الخاتم  ،هو الخامس والعشرون  "وجاء في محمد تكميل" بن إبراهيم إسماعيل" ا"وزكريا أيًض 

 .-والسالم
جمة إال ستة: صالح ونوح وشعيب ومحمد لمية والعكلهم ممنوعون من الصرف للعوهؤالء الخمسة والعشرون 

وأما البقية فهم ممنوعون من الصرف، وشعيب الذي تقدم في البيت األول  ،ولوط وهود، هؤالء الستة يصرفون 
َعْيًبا{ في الشطر الثاني ورقمه سبعة، شعيب واحد أو أكثر من واحد؟ شعيب بعث إلى من؟  }َوا  َلى َمْدَيَن َأَخاههْم شه

إلى أصحاب األيكة، فهل بعث إلى هؤالء وهؤالء أو هم أصحاب األيكة  اوبعث أيض   ؟اوأيض   [عراف( سورة األ51)]
ما حصل من صاحب مدين هل هو شعيب أو غير شعيب؟  ، وحصل لهوموسى لما ورد مدين ؟اللي هم مدين

  .ويراجع عليها التفاسير ،عنى بها طالب العلمي   ،المسألة خالفية بين أهل العلم
 .......طالب:

 والد يحيى، زكريا ابن من؟ زكريا؟ اللي هو
 بعد ذلك ذكر المالئكة: ،انتهى من األنبياء الخمسة والعشرين

 

................................... 
 ج

 كـ)يا سعا( في من دعا سعاد 
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 ج   هارون وماروت وجبرائيل

 قعيد السجل ميكائيل 
 ج

 
هاروت وماروت جاءت في آية السحر، جاء اسمهما في آية السحر في سورة البقرة، جبرائيل تكرر ذكره، وكذلك 

يدٌ }َعن  اْليَ والقعيد:  ،يلميكائ َمال  َقع  ال اثنين؟ اثنين، والسجل:  [( سورة ق46)] {م ين  َوَعن  الشه  لكن هل هو واحد وا 
} له  ل ْلكهتهب  ج  َماء َكَطيه  السه   أثبته في المالئكة. [( سورة األنبياء401)] }َيْوَم َنْطو ي السَّ

 ..لكفار.وثالثة من ا ،ثم بعد ذلك ذكر ثالثة من المسلمين
 .......طالب:
اللي عن اليمين وعن  ،والثاني الموكل بكتابة السيئات ،ن كان المقصود به الملك الموكل بكتابة الحسناتإهو 

وينطبق هذه الصيغة فعيل على المفرد والمثنى  ،يتهم، فقعيد وصف، لكن ما جاءت تسمهما اثنانف الشمال
يٌب{}إ نَّ َرْحَمَت ّللاه  والجمع والمذكر والمؤنث:   وقعيد ينطلق على اثنين، نعم؟ [( سورة األعراف17)]  َقر 
 هؤالء الثالثة كلهم مسلمون.

 القرآن.من سمي من الكفار في ء الثالثة موهؤال
 وليس المراد بعمران أبو موسى وهارون. ،مريم بنت عمران "عمران أي أبوها" أم عيسى "ومريم"
ويا أخت هارون، كل هذا قد يقول قائل: لماذا ال تكون مريم  ،مريم بنت عمران كذا هارون أي أخوها" ا"أيًض 

، المسافة بعيدة بينهما، ايدة جد  المسافة بع ؟وأخت هارون بن عمران؟ نعم ،بنت عمران أخت موسى بن عمران
ن كان بعضهم يقول: إن األعمار في األمم الماضية قد تطول إلى هذا الحد لكن األكثر على أنها ليست  ،وا 

 وأبوها عمران ليس هو أبو موسى. ،بأخت لهم، فأخوها هارون ليس هو أخو موسى
" ابن حارثة "من غير زيد" }َفَلمَّا َقَضى الصحابة إال زيد بن حارثة:  يعني: لم يذكر باسمه من "من صحب عزه

ْجَناَكَها{ ْنَها َوَطًرا َزوَّ  .[( سورة األحزاب16)] َزْيٌد مه 
 ثم لما أنهى الكالم على األسماء بدأ بالكنى:

 ثم الكنى فيه كعبد العزى 
 

 ................................... 
 ج

 
ينبغي أن يذكر  ،مع من؟ مع مريم وعمران وهارون أخوها وينبغي أن يذكر ،ما ذكر عزير ،زيرلم يذكر ع  

 وهو مذكور في األصل في النقاية. ،زيرع  
................................... 

 

 ثم الكنى فيه كعبد العزى  
 ج

 
واسمه عبد العزى، ويقول أهل العلم: إن  ،الكنى في القرآن عبد العزى جاء بالتكنية، جاء ذكر أبي لهب بكنيته

ن كانت التكنية في األصل تكريم وتشريف، يعني: هل يستوي أن تقول ،الحكمة في تكنيته يا فالن أو يا أبا  :وا 
فالنطق به  -جل وعال-ألن اسمه معبد لغير هللا  ؛فالن؟ الكنية ما في شك أنها تشريف، وذكر أبو لهب بكنيته

 أنت تتحدث عنه. ؟بعبد العزى؟ نعمحرام ينطق  ؟يش؟ حرامإ

   لقمان تبع كذا طالوت
 

 ................................... 
 جج

...................................   
 

 إبليس قارون كذا جالوت 
 جج
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  ؟نعم

 كيف؟
 .......طالب:

نسأل هللا  ،ذكره بالكنية إشارة إلى مآله انعم، النص القرآني وال شك أنه يترفع عن مثل هذه التسمية، وأيض  
 السالمة والعافية.

  األلقاب، الثالث األلقاب
................................... 

 

 القرنين يا أوابقد جاء ذو  
 

 
ذو القرنين اسمه على األشهر  ،واسمه على األشهر اسكندر ،-جل وعال-يا كثير األوبة والتوبة والرجوع إلى هللا 

اسكندر، وتلقيبه بذي القرنين أنه بلغ ملكه قرن الشيطان المشرقي وقرنه المغربي الذي عند طلوع الشمس وعند 
 كما يقول بعضهم. ،أو من شيء نبت في رأسه ،عرإما من الش   ،غروبها، هذا قول، أو ألن له قرنين
 واسمه عند أكثر المؤرخين في األشهر عندهم االسكندر. ،المقصود أنه هكذا جاء في القرآن

يش؟ لقب، مع أنه جاء في القرآن ما يدل على أنه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وقد تشدد إهذا  "المسيح"
يح للم ،السين بالغة، وسبب تلقيبه بهذا سياحته في األرض، يعني: مسح األرض كلها بالسياحة، أو ويقال: المس 

 ألنه ال يمسح ذا عاهة إال برئ، أو ألنه ممسوح القدمين ال أخمص له.
يسيح في األرض من السياحة، من أجل سياحته في األرض، أو  "من أجل ما يسيح"اللقب  المسيح عيسى وذا""

يش؟ التجويف الذي إيعني: ال أخمص له، األخمص  ،ال برئ، أو ألنه مسيح القدمينلكونه ال يمسح ذا عاهة إ
 ال ذم؟ا  في أسفل القدم فهو ممسوح، وهذه صفة مدح و 

ال ما يقبلونه؟  يعني: في العسكرية يقبلون مسيح وا 
 .......طالب:
الو يقبل  سهل، وقد تكون تسمية أسهل للمشي كونه له أخمص أسهل للمشي، فعلى كل حال األمر  وه ما يقبل؟ ا 

أنه ؛ ما يلزم، فاألقرب كونه ما يمسح ذا عاهة إال برئ هذا واضح ،عيسى بهذا ليس لهذا ال ألنه ممسوح القدم
الخالف في بعض المذكورين وهل هم أنبياء أو ليسوا  "من أجل ما يسيح"يبرئ األكمه واألبرص بإذن هللا 

وأنها  ة،رجح جمع من أهل العلم أن مريم نبي ،ومثل مريم ،تبعومثل  ،ومثل لقمان ،بأنبياء؟ نعم، مثل الخضر
  .يوحى إليها، والمعتمد أنه ليس في األنبياء من النسوة أحد

 .......طالب:
 هاه؟

 .......طالب:

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــذب أن ـــــــــــــــــــي ال ك  النب
ــــــــــــب   ج ــــــــــــد المطل ــــــــــــن عب ــــــــــــا اب  أن

 ج
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جل -واستدلوا على نبوة الخضر بقول هللا  ..،استدلوا على نبوتها بأنها :وأوحي إلى النحل بعد، ال أنا أقول
 استدلوا بهذا. [( سورة الكهف58)] ا َفَعْلتههه َعْن َأْمر ي{}َومَ : -وعال

 اسمه الوليد. "فرعون ذا"
: الذي هو جاء ذكره في سورة غافر يعني "من آل فرعون الذي قد يكتم * إيمانه" بهمثم القسم الرابع وهو الم

 ."قد يحيل" يعني: جاء في سورة ياسين "واسمه حزقيل * ومن على ياسين"
 ...................................  ج  ي يسعى اسمه حبيبأعني الذ

 

 
يش؟ الذي إالذي جاء يسعى في سورة ياسين اسمه حبيب النجار، لكن الذي جاء يسعى في سورة القصص اسمه 

، والذي في سورة القصص يوشع الذي في ياسين اسمه حبيب   :يسعى اسمه حبيب، الذي يسعى واحد يمكن نقول
ال اثنين في القرآن؟ اثنين واحد في سورة لبيب  بن نون يا  ؛ ألن الذي يسعى أعني الذي يسعى اثنين، واحد وا 

وهذا نص عليه أن اسمه حبيب النجار، وهذا معروف عند المفسرين، والذي يسعى الذي جاء يسعى في  ،ياسين
 ، هذا الذي يظهر من كالمه.سورة القصص يوشع بن نون يا لبيب  

 ؟نعم ...وهو فتى موسى""
 .......طالب:

  .وهو الذي جاء يسعى
 .......طالب:

  .ويوشع بن نون، هذا واحد وهذا واحد ،ذكر: أعني الذي يسعى اسمه حبيبهو لما  ،ال ،ال
 .......طالب:

 ما يحاك ضده، نعم.يحذره م ؟ي صاريسعى يعلمه إيش اللوهو فتى موسى، وما يلزم أنه يجي 
{ يعني: في سورة الكهف: إلى أن  [( سورة الكهف70)] }َوا  ْذ َقاَل مهوَسى ل َفَتاهه اَل َأْبَرحه َحتَّى َأْبلهَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْين 

 هو يوشع بن نون. [( سورة الكهف78)] }َفَلمَّا َجاَوزَا َقاَل ل َفَتاهه{قال: 
................................... 

 

 ومن هما في سورة المائدة 
 ج

 
مه اْلَباَب{ لهوْا َعَلْيه  َما اْدخه يَن َيَخافهوَن َأْنَعَم ّللاهه َعَلْيه  َن الَّذ  اَلن  م  قال ؟ "اسم االثنين [( سورة المائدة81)] }َقاَل َرجه

في أكثر من موضع، يعني: فسر  امع يوشع بن نون، يوشع جاء ذكره مبهم   ،اسمهما كالب بن يوقنا "رجالن
  بيوشع بن نون.أكثر من مبهم 

بنت يصهر،  اسمها يوحانذ [( سورة القصص11)] }َوَأْصَبَح فهَؤاده أهمه  مهوَسى َفار ًغا{أم موسى في سورة القصص: 
يتها أم موسى، ولو كان في تسم :والجهل بها ال يضر، يكفينا أن نقول ،تحتاج إلى ضبط ،...تحتاج إلى ضبط
 أو العمل بالقرآن لسميت. ،ا يتوقف عليه فهم القرآنونسبتها شيء مم  

................................... 
 

 يوحانذ اسمها كوفيت البوسا 
  ج

 وهو فتى موسى لدى السفينة
 

 ................................... 
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 وحفظك من البؤس والشدة. -جل وعال-جملة دعائية أي: كفاك هللا 

َنا{}َفوَ في قوله:  ،أي: لدى سورة الكهف "ومن هو العبد لدى الكهف" َباد   [( سورة الكهف71)] َجَدا َعْبًدا مه ْن ع 
وكتب التفاسير تجدون مثل هذا الكالم  ،الخضر، والخضر لقب اسمه بليا، لو ترجعون إلى كتب التواريخ

 -جل وعال-ما يتوقف عليه فهم القرآن لحفظه هللا لو كان ممصحف على أوجه كثيرة، كل هذا يدلنا على أنه 
 ف.من التصحيف والتحري

هل هو  ،لديها يعني: في سورة الكهف، ويختلفون في الخضر من وجوه "الخضر * ومن له الدم لديها قد هدر"
نبي أو ولي؟ وهل هو مات أو بقي إلى زماننا أو إلى ما بعده؟ مسألة خالفية بين أهل العلم، والجمهور على أنه 

 مات. باق، والذي حققه شيخ اإلسالم وغيره من أئمة التحقيق أنه قد
 

................................... 
 

 ج   ومن له الدم لديها قد هدر 

 
وهو يعني اسمه  ،الذي قتله الخضر [( سورة الكهف74)] }َحتَّى إ َذا َلق َيا غهاَلًما َفَقَتَلهه{ "أعني الغالم"بال قصاص 

ذه حيسور، والملك في قوله تعالى:  لَّ َسف يَنة  َغْصًبا{ }َوَكاَن َوَراءههم مَّل ٌك َيْأخه هدد بن بدد،  [( سورة الكهف61)] كه
 وكالهما كما قالوا على وزن سرد، هدد بن بدد.

ب ه  اَل َتْحَزْن إ نَّ ّللاهَ في الغار:  -عليه الصالة والسالم-والصاحب للرسول  والصاحب للرسول"" }إ ْذ َيقهوله ل َصاح 
 .-عليه الصالة والسالم-كبر، أعني المقتفي ألثر النبي هو الصديق األ [( سورة التوبة10)] َمَعَنا{

  ن.قوال ،إطفير اسمه أو قطفير ،العزيز عزيز مصر
ال مجال ، و ومرجع تعيين هذا المبهم أو تمييزه إال النقل المحض ،وروده كثير" وروده كثير -في القرآن-ومبهم "

ولذا  ؛وال يستدل عليها من خالل السياق بما قبلها وما بعدها ،، كذلك األسماء ال يدخلها االجتهادللرأي فيه
من الرواة وتصحيفه  يوصي أهل العلم بتحفظ األسماء وتلقيها عن أهل العلم والخبرة؛ ألن اإلنسان قد يقرأ اسم راو  

اسمه نعيم، وهذا يدور  احثت في كتب الدنيا ما وجدت شخص  ويمشي عليه، يعني: نعيم بن سالم لو ب ،يسير
واسمه يغنم بن سالم، والمسألة زيادة نقطة ونقص نقطة، فلو بحثت عن ترجمة  ،اكتب الحديث كثير  اسمه في 

لهذا الراوي لن تجد مع التصحيف اليسير، فعلى هذا األسماء ال بد من تلقيها عن أهل الخبرة والمعرفة الذين 
وراجع عليها كتب كما يقول أهل  ،ا كما هي، والعناية بكتب الضبط، فإذا ضبط كلمة وحررها وتلقاهاينطقونه

 العلم فليودعها سويداء قلبه.
ال تتعب  ،من المبهم ،ومن المبهم ما استأثر هللا بعلمه، يعني: ال تبحث عنه" وروده كثير -في القرآن-ومبهم "

يَن م ن ده نفسك في البحث عنه:  ْم{}َوآَخر  مثل هؤالء  {اَل َتْعَلمهوَنههمه ّللاهه َيْعَلمهههمْ }يش؟ [ إ( سورة األنفال61)] ون ه 
من أشهرها هو مصنف  ،، وعلى كل حال المبهمات فيها مصنفات..يمكن، فمثل هؤالءما ال ال  ؟نبحث عنهم

ات القرآن، وهناك مصنفات للبلقيني والسيوطي مبهم اوأيض   ،والبن جماعة ،في مبهمات القرآن للسهيلي ،للسهيلي

 إطفير العزيز أو قطفير
 ج

 ................................... 
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المستفاد من مبهمات المتن )ومن أجمعها  ،سواء كانت في المتون أو األسانيد ،في مبهمات رجال الحديث
أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، وللخطيب البغدادي وللنووي وجمع من أهل العلم ألفوا ولي الدين للحافظ  (واإلسناد

إذ يتوقف عليها معرفة حال هذا  ا،هذه من أهم المهمات معرفته ،نيدبالمبهمات، ومبهمات ما ورد في األسا
 ثم بعد ذلك نعرف حاله. ،المبهم، ال نستطيع أن نعرف هذا المبهم إال إذا عرفنا اسمه

 وكاد أن يستوعب التحبير
 ج

 ................................... 
 

 
 يستوعب هذا النوع المبهمات. للسيوطي التحبير كتاب في علوم القرآن للسيوطي كاد أن

 وكاد أن يستوعب التحبير
 ج

 جميعها.........................  
 

 
 واطلع عليه وانظر ما فيه. ،اقصد إلى هذا الكتاب "فاقصده يا نحرير" جميع المبهمات

 يعني: خذ هذه المنظومة. "فهاكها"انتهى من الكالم في النظم  "فهاكها"
 فهاكها مني لدى قصوري 

 

 ................................... 
 

 
 يعني: في العلم والمعرفة وضبط الشعر على قصوري.

 فهاكها مني لدى قصوري 
 

 وال تكن بحاسد مغرور 
 ج

 
  .إال إذا وجدت خلال   ،وتغتر بنفسك ،فتحسدني عليها ،إذا استحسنتها ،ال تكن بحاسد لي على هذه المنظومة

 
 إال إذا بخلل ظفرتا

 

 .................................... 
 ج

 
  .، إنما اعترض إذا وجدت خلال  أو حسد لي ،لغرور في نفسك ،وال تعترض لمجرد الغرور ،يعني: ال تنتقد

 إال إذا بخلل ظفرتا
 

 .................................... 
 ج

  .واأللف لإلطالق
.................................... 

 

 لفساد إن قدرتافأصلح ا 
 

 
أو في  ،إن قدرت على اإلصالح، ومع ذلك ال تصلح في أثناء الكالم ،أي الحاصل بذلك الخلل ،فأصلح الفساد

دل ويع ،ويعلق عليه ،أو تعدل بيت في أثناء الكالم، يبقى الكالم على ما هو عليه ،تبدل كلمة بكلمة ،األبيات
ححت هجمت على كلمة فرأيت أن غيرها أصوب منها لماذا؟ ألنك افترض أنك ص ويصحح في الحاشية؛

ورجع إلى األصل ومسح وأثبت األصل، أو أنت  ؟يش جاب هالكلمة هذها  وقال: و  ،صححتها، ثم جاء شخص
ما يثبت في الكتب ما  اكثير  و عنده،  اوكالمك صار مرجوح   ،صححت وأثبت األصل جاء ونقل األصل إلى مكانه
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األصل كذا وصوابه ما أثبت، ثم يأتي من يأتي ويقول: ال الصواب ما في  الذي في :يستظهره المحقق ويقول
ذا عدل من غير إشارة فيكون في النهاية  ،فاألمر أسوأ؛ ألنه قد يأتي من يعدل بغير إشارة أخرى  ،األصل، وا 

 مسخ للكتاب.
 "وآله الهداة" -معليه الصالة والسال-محمد  "صالتي على النبي" فاتالكالم كله الذي  "ووجبت من بعد ذا"

"وعلى وآله الهداة أزواجه وذريته وأتباعه على دينه، وأقاربه من بني هاشم وبني المطلب ليشمل جميع األقوال، 
"إلى بعد جيل  على الهدى جيال   "على الهدى" صلى هللا عليه وسلم أتباعه" ا"معممً حال كوني  اجميع   "صحبه

 .قيام الساعة"
 أتباعه اوصحبه معممً 

 لى الهدى إلى قيام الساعةع   ج
 ج

 .وهللا أعلم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 


